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Soltörstande svenskar fyller specialchartrat flyg 
till Maldiverna på sportlovet

Lyxresearrangören Travel Beyond insåg tidigt att efterfrågan på resor skulle öka kraftigt när 
restriktionerna lättade. Därför valde man att chartra en Airbus med plats för 327 passagerare 
via Qatar Airways. Planet, som lyfter på torsdag, tar passagerarna nonstop från Stockholm till 
Maldiverna över sportlovet.

Längtan efter sol och värme samt möjligheten att flyga bekvämt utan byten fick många att rusa 
efter platserna när de släpptes tidigt i höstas och Maldivernaflyget är fullsatt sedan länge.

- Maldiverna står på nästan allas önskelista, men eftersom det saknas direktflyg såg vi en möjlighet 
att fylla en hel maskin och ett behov hos våra kunder. Dessutom har Maldiverna klarat pandemin 
väldigt bra och många känner sig trygga med att tillbringa semestern på avskilda öar där mycket av 

, säger Helena Andrén, grundare och vd på Travel Beyond.tiden spenderas utomhus

För mer information kontakta:

Helena Andrén 
Managing Director & Founder, Travel Beyond
Mobil +46 732 30 30 01 
Mail ha@travelbeyond.se

Om Travel Beyond

Travel Beyond är Sveriges ledande resebyrå inom premiumsegmentet och grundades år 2005 av 
Helena Andrén och Annika Björkroth, båda med lång och gedigen erfarenhet av resebranschen. 
Resebyrån skräddarsyr exklusiva och unika researrangemang över hela världen och vänder sig till 
resenärer med höga krav på kvalitet och service. Bland kunderna finns både privatresenärer och 
företag. Några av de bästsäljande destinationerna är Maldiverna, USA, Östafrika, Dubai och 
Mauritius.

Läs mer om Travel Beyond här <<

https://www.travelbeyond.se/
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Om Unlimited Travel Group

Unlimiteds verksamhet består i att äga, starta, utveckla och förvärva rese- och eventföretag som är 
små till mellanstora, specialiserade, självständiga och entreprenörsdrivna. Verksamheten startades i 
december 2002 och är idag en koncern bestående av moderbolaget Unlimited Travel Group samt de 
nio dotterbolagen Creative Meetings, Go Active Travel, JB Travel, PolarQuest, Ski Unlimited, 
Specialresor, Travel Beyond, Världens Resor och Västindienspecialisten.

Läs mer om Unlimited Travel Group här <<

Unlimited Travel Groups Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB, 
telefon: +46 (0)8 – 684 211 00
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